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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 29/2018 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  14 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 8168/10-12-18 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσεργάς Κων/νος   1. Τσιαπλές Θωμάς 

2. Τσιόπα Γεωργία                   2. Έξαρχος Γεώργιος  

3. Κυρίτσης Γεώργιος                   3. Ζάχος Βασίλειος      

4. Μανώλης Γεώργιος   
5. --   

6. --   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 

ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση  ενός θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (14ο) «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ, 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 
κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 170 ) 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/ 2016 αναφέρεται ότι «Προσφυγή στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 
χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».   
 Στην παρ 5 του αρ 118 ορίζονται τα εξής: «Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
δημοσιεύει μια φορά κατ’ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την 
κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις 
ειδικής τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους 
εγγράφονται τουλάχιστον τρείς ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. Για 
την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που 
ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω 
κατάλογο. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
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Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές 
κληρώσεις».  
 Η αριθ. ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

/17-3-2017) στο  άρθρο 1  αναφέρει ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν 
εφαρμογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/16 οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από 
τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου 2 του ν.4412/16 ενώ το άρθρο 2 αναφέρει τη 
δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες 
Συμβάσεις και το άρθρο 4 την επιχειρησιακή λογική του Κ.Η.Σ.Κ. Μετά την οριστικοποίηση 
των καταλόγων ενδιαφερομένων υποψηφίων αναδόχων ανά κατηγορία έργου / μελέτης / 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και των στοιχείων της 
σύμβασης δίνεται η δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης. 
 
 Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί 
διμελής ή τριμελής επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για συγκεκριμένη 
σύμβαση.  
 
 . 
Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και 
εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από το 
χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και μέλος της επιτροπής κληρώσεως που έχει 
ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.   
 
 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 26 του Ν.4024/20 11, της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & τις διατάξεις του Ν 4412/2016 το τμήμα Τεχνικών  
Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, διενήργησε την κλήρωση της επιτροπής και συντάχθηκε το 
υπ’. αριθ. 8565/25-10-2018 πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των 
κληρωθέντων υπαλλήλων το οποίο και θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.  
 
 Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 72 του ν. 
3852/10, του Ν.3463/2006, του Ν. 4412/2016, το αριθ. 8565/25-10-2018 Πρακτικό 
Κληρώσεως και  μετά από διαλογική συζήτηση. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   

 
 Την Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων μέσω του 
ΚΗΣΚ, για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων  Έργων, μελετών και παροχής συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  είναι ίση ή 
κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, για το έτος 2019,  αποτελούμενη από τους: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γεωργία Τσιτσιουβά,        Αρχιτέκτων Μηχανικός 
2. Βασιλική Μπαρμπούτη,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
3. Τριάδα Δημαρέλου,         Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: 
1. Σταύρος Γκούμας,     Αρχιτέκτων Μηχανικός 
2. Γιάννης Δοξάνης,     Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
3. Βασιλική Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   170/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
           Τσεργάς  Κων/νος 
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